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RUTESPIRINEUS
Rutes de muntanya, senderisme i excursions

Dificultat    

Temps total efectiu     

Distància total     

Desnivell acumulat     

Altitud màxima     

Altitud mínima     

Punt d’inici de l’etapa    

Punt final de l’etapa 

GR 11 - Etapa 12:  
Puigcerdà - Refugi de Malniu
Visitem el petit nucli de Guils de Cerdanya i ens 
enfilem fins als peus del massís del Puigpedrós

Vall de la Cerdanya (Girona), Cerdanya (Girona), Girona, 
Catalunya, Espanya

                        Notable

                                           4:15h

                                  15,0 km

                                           +1.100m / -110m

                                   2.210m

                                  1.140m

                                                 Puigcerdà 

                                             Refugi de Malniu  

CatalàCatalà

Paisatges 
pintorescos

Rutes 
circulars

Rutes per 
etapes i GRs

Aquesta guia web i PDF ha estat publicada 
amb el suport del Programa Pirineus.
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Cerdanya. 1:50.000. Editorial Alpina. 

itinerari sentit de la ruta inici / fi nal

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

        Puigcerdà  0:00h 1.140m 42.427629º 1.928951º

        Guils de Cerdanya 1:30h 1.365m 42.448736º 1.880552º

        Refugi de la Feixa  3:30h 2.160m 42.463009º 1.813450º

        Refugi de Malniu    4:15h 2.130m 42.464316º 1.786013º

1

2

3

4

Sistema de coordenades geogràfi ques. Datum WGS84.

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA

El pla de la Feixa i les magnífi ques vistes que ens ofereix de la Cerdanya i de la 

cara N del Cadí.

Descobrir les llegendes de bruixes que envolten el bonic estany de Malniu.

INTRODUCCIÓ
Aquesta dotzena etapa de la travessa Transpirinenca comença a Puigcerdà, capital de la Cerdanya. 
Gairebé tota l’etapa transcorre en pujada, primer avançant per carretera asfaltada i després per 
corriols i pistes de terra. Des de Puigcerdà ens dirigim primer a Guils de Cerdanya. Des d’aquest 
poble ceretà remuntem el serrat de Peransalt fins al pla de la Feixa i, finalment, arribem al refugi 
de Malniu. Aquesta etapa presenta un desnivell positiu força remarcable però una longitud de 

0 1 km
N
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només 15 km; per això és molt recomanable aprofitar la tarda per fer una passejada fins al proper 
estany de Malniu.

Aquesta etapa de la Transpirinenca transcorre íntegrament per la Cerdanya i ens permet descobrir tota 
la zona de Guils de Cerdanya, l’estany de Malniu i el massís del Puigpedrós. Després de fer un bon tram 
per carretera, a partir de Guils de Cerdanya el GR 11 avança per una zona de prats i boscos molt agradable 
i bonica. Al seu torn, el refugi de Malniu està situat a més de 2100m i està envoltat de muntanyes que 
superen els 2800m, enmig d’un gran ambient d’alta muntanya.

MÉS INFORMACIÓ

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 4:15h en total: 1:30h des de Puigcerdà fins a Guils de Cerdanya, 
2:00h des d’aquest punt fins al refugi de la Feixa i 0:45h des d’aquest punt fins al refugi de Malniu.

DESNIVELL ACUMULAT: +1.100m / -110m

DIFICULTAT:  Notable. La derivada de la longitud i el desnivell que cal superar. Aquesta etapa no presenta 
cap dificultat tècnica.

ÈPOCA: Tot l’any. A l’hivern i a principis de primavera és molt probable que bona part del recorregut estigui nevat. 

MATERIAL:  A l’hivern, les raquetes de neu poden ser necessàries per progressar.

CARTOGRAFIA:

· Cerdanya. 1:50.000. Editorial Alpina.
· Base topográfica de Cataluña 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 

OBSERVACIONS:  L’etapa del dia següent (etapa 13) requerirà fer nit en un refugi obert (refugi de l’Illa). 
Per tant, haurem de comprar les provisions que considerem oportunes a Puigcerdà o al refugi guardat de 
Malniu (punts d’inici i final de la dotzena etapa).   

AIGUA: Durant l´itinerari trobem alguns punts on podem aconseguir aigua en cas de necessitat. 
Recomanem, però, agafar aigua suficient a Puigcerdà i/o a Guils de Cerdanya.

ALLOTJAMENT AL FINAL DE L’ETAPA: 

 Refugi de Malniu: disposa de 34 places guardades (616 855 535, www.refugimalniu.com). Encara que el refugi 
de Malniu disposa de 34 places, recomanem reservar plaça prèviament perquè sovint hi ha problemes de 
disponibilitat, sobretot a l”estiu i durant els caps de setmana.     

ALTRES SERVEIS I ALIMENTACIÓ: A Puigcerdà tots els serveis estan coberts (allotjaments, botigues, 
supermercats, restaurants,...).

SENYALITZACIÓ SOBRE EL TERRENY I RECORREGUT: El GR 11 és un sender de llarg recorregut subjecte 
a petites modificacions per adaptar-se als canvis que es produeixen al territori, especialment en les zones 
urbanes i les seves àrees més properes. L’itinerari del GR 11 presenta molts trencalls, bifurcacions, canvis 
de camí i tipus de via diferents: corriols, pistes i trams de carretera asfaltada. La descripció del recorregut 
que presentem en aquesta guia enumera i explica tots els punts de pas i elements del recorregut que 
considerem rellevants per a poder realitzar la travessa, però no inclou un inventari exhaustiu de tots els 
trencalls i canvis de camí que hi ha. Sobre el terreny caldrà que estem atents als senyals blancs i vermells 
del GR 11 i els seguim en tot moment. També recomanem utilitzar la cartografia que ja inclou aquesta guia 
o els mapes cartogràfics que indiquem; o bé utilitzar els tracks GPS que també us oferim.

EDICIÓ DELS CONTINGUTS:  Desembre de 2015.
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Comencem la dotzena etapa de la travessa al poble de Puigcerdà (0:00h - 1.140m), la capital de 
la Cerdanya i principal motor econòmic, administratiu i cultural de la tota la regió. Sortim de Puigcerdà 
pel sector de l’estació de tren. Travessem les vies del tren pel carrer Pont de Sant Martí i creuem el 
riu d’Aravó. Uns 50m més endavant arribem a un creuament de carrers. Nosaltres girem a la dreta 
(N) i agafem la carretera de Guils de Cerdanya. Caminarem per aquesta via durant els propers 3 km.

Travessem el petit nucli de cases de Saneja i seguim avançant per la carretera fins a l’entrada de 
Guils de Cerdanya. En aquest punt deixem momentàniament la carretera i superem un turonet 
arrodonit fent drecera per unes pistes. Tornem a sortir a la carretera i entrem al bonic poble de 

Guils de Cerdanya (1:30h - 1.365m). A Guils de Cerdanya podem visitar-hi l’església romànica de 
Sant Esteve, que està considerada una de les obres romàniques més destacades de la Cerdanya. 
Aquesta església data del segle XI i destaca per la seva peculiar portalada, amb tres parells de 
columnes.

Travessem el nucli de Guils en direcció NO. Ja al final del poble agafem una pista de terra (durant 
100m) i un corriol que s’enfila pel serrat de Peransalt. Els senyals blancs i vermells del GR 11 ens 
ajuden a identificar el camí. També veiem alguns senyals verticals del ‘Refugi de la Feixa’ i del ‘Refugi 
de Malniu’, els nostres propers objectius. Anem guanyant altura per un terreny força agradable. 
Alternem trams boscosos amb alguns trams més oberts que ens ofereixen molt bones vistes de la 
vall de la Cerdanya.

Finalment assolim el pla de la Feixa i arribem al  refugi de la Feixa (3:30h - 2.160m). Just davant 
del refugi desemboquem a una pista ampla, que nosaltres agafem cap a l’esquerra (O) i seguim 
durant uns 800m. Arribem a un petit prat obert on hem de desviar-nos cap a la dreta (NO) per un 
corriol poc definit que baixa per un terreny força salvatge. Anem seguint les marques del GR 11 i no 
triguem en arribar al refugi de Malniu (4:15h - 2.130m), punt final d’aquesta bonica etapa ceretana. 
Si ens sobre temps, és molt recomanable visitar el proper i bonic estany de Malniu. 

RECORREGUT

LES GOGES DE L’ESTANY DE MALNIU

 Es diu que l’estany de Malniu era el punt de trobada de les bruixes de la Cerdanya, anomenades 

goges, per tal d’invocar el diable. Les goges arribaven fins a l’estany volant amb les seves 

graneres o escombres. Diu la llegenda que la nit de Divendres Sant es pot veure una imatge de 

la crucifixió de Jesucrist al fons de les aigües de l’estany. 

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt en funció de l’època de l’any, de la neu 

i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el 

temps. RUTES PIRINEUS no es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i prudent 

a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per complementar la informació aquí descrita. 

Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol 

suggeriment, RUTES PIRINEUS us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fi ables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!


